
 
 
 
 

 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหอย 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 

............................................. 
 
  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหอย  อ าเภอพระทองค า  ั งหว ดนครราชสีมา  มีความ
ประสงค์ัะด าเนินการร บสม ครบุคคลท ่วไปเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป็นพน กงานั้างขององค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองหอย    
  เพ่ือให้การปฏิบ ติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหอย  มีความคล่องต ว         
เกิดประสิทธิภาพ  อาศ ยอ านาัตามประกาศคณะกรรมการพน กงานส่วนต าบลั งหว ดนครราชสีมา  เรื่อง  
มาตรฐานท ่วไปเกี่ยวก บพน กงานั้าง  ลงว นที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๔๗  และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบ บที่ ๗) พ.ศ. 
๒๕๖๔  หมวด 4  การสรรหาและการเลือกสรร ข้อ 18 และข้อ 19  ัึงประกาศร บสม ครบุคคลท ่วไปเพ่ือ  
สรรหาและเลือกสรรเป็นพน กงานั้าง  ด งนี้ 
  1. ประเภทและต าแหน่งทีร่ับสมัคร 
      พนักงานจ้างทั่วไป 
      ส งก ด ส าน กปล ด อบต.   
   - ต าแหน่ง คนงาน  ั านวน  ๒  อ ตรา 

- ต าแหน่ง พน กงานข บรถยนต์ (รถบรรทุกน้ า)  ั านวน  ๑  อ ตรา   
    ส งก ด กองช่าง 

- ต าแหน่ง คนงาน  ั านวน  ๑  อ ตรา 
 
  ๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรร 

    ๒.๑ คุณสมบ ติท ่วไป ผู้สม ครต้องมีคุณสมบ ติและไม่มีล กษณะต้องห้ามตามข้อ ๖ แห่ง
ประกาศคณะกรรมการพน กงานส่วนต าบลั งหว ดนครราชสีมา  เรื่อง หล กเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวก บการ
บริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล  ลงว นที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๔๕  ด งต่อไปนี้ 
    1) มีส ญชาติไทย 
    2) มีอายุไม่ต่ ากว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 60 ปี เว้นแต่เป็นพน กงาน 

    ั้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษอายุไม่เกิน 70 ปี 
    3) ไม่เปน็บุคคลล้มละลาย 
 
 
 
 
                                                                                                           /๔) ไม่เป็น... 
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    4) ไมเ่ป็นผู้มีกายทุพพลภาพันไม่สามารถปฏิบ ติหน้าที่ได้  ไร้ความสามารถ 

    หรือัิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีคณะกรรมการกลาง 
    พน กงานส่วนต าบลก าหนดไว้ในประกาศก าหนดโรคที่เป็นล กษณะ 
    ต้องห้ามส าหร บพน กงานส่วนต าบล ลงว นที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๔๕ ด งนี้ 
 - โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่า 
             ร งเกียัแก่ส งคม 
 - ว ณโรคระยะอ นตราย 
 - โรคเท้าช้างในระยะทีป่รากฏอาการเป็นที่น่าร งเกียัแก่ส งคม 
 - โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
 - โรคพิษสุราเรื้อร ง 

    5) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมอืง หรือ 
    เั้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 

    6) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิก 
    สภาท้องถิ่น 

    7) ไม่เป็นผู้เคยต้องร บโทษั าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุด ให้ั าคุกเพราะ 
    กระท าความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหร บความผิดที่ไดก้ระท า 
    โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
8) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกัากราชการ  
    ร ฐวิสาหกิั หรอืหน่วยงานอื่นของร ฐ 

    9) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกั้างของส่วนราชการ พน กงานหรือลูกั้างของ 
    หน่วยงานอืน่ของร ฐ ร ฐวิสาหกิั หรือพน กงานหรือลูกั้างของราชการ 
    ส่วนท้องถิ่น  
ส าหร บพระภิกษุสามเณร ไม่สามารถสม ครสอบและไม่อาัเข้าสอบแข่งข น

ได้ ท ้งนี้ ตามหน งสือกรมสารบรรณคณะร ฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่ นว ๘๙/๒๕๐๑    
ลงว นที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๐๑ และความใน ข้อ ๕ ของค าส ่งมหาเถรสมาคม ลงว นที่ 
๑๗ มีนาคม ๒๕๓๘ 

หมายเหตุ  ผู้ที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรรในว นที่ท าส ญญาั้าง ัะต้องไม่
เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง เั้าหน้าที่ในพรรค
การเมือง ผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการหรือ
ลูกั้างส่วนราชการ พน กงานั้างหรือลูกั้างของหน่วยงานอ่ืนของร ฐ ร ฐวิสาหกิั 
หรือพน กงานหรือลูกั้างของราชการส่วนท้องถิ่น 

    ๒.2 คุณสมบ ติเฉพาะต าแหน่งและอ ตราเงินเดือนที่ได้ร บ 
            ผู้สม ครสอบัะต้องเป็นผู้มีคุณสมบ ติเฉพาะต าแหน่งน ้น ตามที่องค์การบริหารส่วน

ต าบลหนองหอย ก าหนดแนบท้ายประกาศร บสม ครสอบ (รายละเอียดตามภาคผนวก ก ท้ายประกาศองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองหอย) 

 
 

                                                                                                            /๓ การร บสม คร... 
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 ๓. การรบัสมัคร 
       ๓.๑ วัน เวลา และสถานทีร่ับสมัคร 
            ผู้มีประสงค์ัะสม ครเพ่ือเข้าร บการสรรหาและเลือกสรรเป็นพน กงานั้าง สามารถ

ติดต่อขอร บใบสม ครสอบ และยื่นใบสม ครด้วยตนเอง พร้อมหล กฐาน  ต ้งแตวั่นพฤหัสบดีที่ 1๐ พฤศจิกายน 
๒๕๖๕  ถึงวันจันทร์ที ่๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕  ณ ส าน กงานองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหอย  อ าเภอ
พระทองค า  ั งหว ดนครราชสีมา  ต ้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.  (เว้นว นหยุดราชการ) หรือสอบถาม
รายละเอียดทางโทรศ พท์หมายเลข ๐-๔๔๗๕-๖๕๓๔ 

       ๓.๒ เอกสารและหล กฐานที่ต้องน ามายื่นพร้อมใบสม คร 
            ผู้สม ครเข้าร บการสรรหาและเลือกสรรเป็นพน กงานั้าง ต้องยื่นใบสม ครด้วยตนเอง

โดยกรอกรายละเอียดในใบสม ครให้ถูกต้องและครบถ้วน พร้อมท ้งน าเอกสารฉบ บัริง และร บรองส าเนาถูกต้อง
อย่างละ ๑ ชุด  มายื่นในว นร บสม ครสอบด งนี้ 

  ๑) ส าเนาบ ตรประั าต วประชาชน    ั านวน  ๑  ฉบ บ 
๒) ส าเนาทะเบียนบ้าน     ั านวน  ๑  ฉบ บ 
๓) ส าเนาวุฒิการศึกษา หรือหน งสือร บรองและระเบียนแสดงผลการเรียนที่ระบุ 
    สาขาที่ัะใช้สม ครสอบ กรณีท่ีหล กฐานทางการศึกษาด งกล่าวเป็นภาษา 
    ต่างประเทศ ให้แนบฉบ บที่แปลเป็นภาษาไทย   ั านวน  1  ฉบ บ 

   ๔) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด า  ขนาด 1 นิ้ว (ถ่ายคร ้งเดียวก น 
    ไม่เกิน 6 เดือน (น บถึงว นสม คร) โดยให้ผู้สม ครเขียนชื่อ - สกุล ต าแหน่งที่สม คร 
    สอบไว้ด้านหล งรปูถ่ายทุกใบ    ั านวน  3  ใบ 

  ๕) ใบร บรองแพทย์แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบ บที่ 16 (พ.ศ. ๒546) 
    ซ่ึงออกให้ไม่เกิน 1 เดือน  น บแต่ว นตรวัร่างกาย ั านวน  1  ฉบ บ 
๖) ส าหร บผู้ที่ผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้วให้น าใบทหารกองเกิน พร้อมส าเนาลง 
    ลายมือชื่อร บรองความถูกต้อง สด.๙ (ถ้ามี)  ั านวน  1  ฉบ บ 
๗) หล กฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น ใบเปลี่ยนชื่อต ว ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส (พร้อมส าเนา  
    ลงลายมือชื่อร บรองความถูกต้อง)        ั านวน 1 ฉบ บ 

  ๘) องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหอย ไม่ร บสม ครพระภิกษุ  หรือ สามเณร  ตาม 
      หน งสือ ที่  นว ๘๙/๒๕๐๑  ลงว นที่  ๒๗ มิถุนายน ๒๕๐๑  ออกตามความในข้อ 

    ๕ ของค าส ่งมหาเถรสมาคม  ลงว นที่  ๒๒ ก นยายน ๒๕๒๑  หากสม ครแล้วบวช 
    เป็นพระภิกษุ หรือสามเณรในภายหล งระหว่างด าเนินการเลือกสรร ก็ัะไม่อนุญาต 
    ให้เข้าร บการสอบค ดเลือก หากย งครองสมณเพศอยู่ในว นที่ด าเนินการสอบค ดเลือก 

     ๓.๓ วิธีการสม คร 
   1) ผู้สม ครขอร บใบสม ครด้วยตนเองได้ทีอ่งค์การบริหารส่วนต าบลหนองหอย 
   2) ผู้สม ครัะต้องกรอกใบสม ครด้วยลายมือชื่อของตนเอง โดยใช้ปากกาสีด า หรือสี
น้ าเงิน แล้วยื่นใบสม ครพร้อมหล กฐานประกอบการร บสม ครตามที่ก าหนด 
 
 
 
 

                                                                                                         /๓ เั้าหน้าที.่.. 
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   3) เั้าหน้าที่ร บสม ครตรวัสอบคุณสมบ ติของผู้สม คร หากมีคุณสมบ ติครบถ้วน
ถูกต้องแล้วมอบบ ตรประั าต วให้แก่ผู้สม คร ซึ่งผู้สม ครัะต้องเก็บร กษาบ ตรประั าต วนี้ไว้ตลอดการเลือกสรร 
และต้องน ามาแสดงทุกคร ้งที่เข้าร บการเลือกสรร หรือเมื่อมาติดต่อเกี่ยวก บการเลือกสรร 
      ๓.๔ ค่าธรรมเนียมการสม คร 
   ผู้สม ครต้องเสียค่าธรรมเนียมการสม ครคนละ ๑๐๐ บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน) 
      ๓.๕ เงื่อนไขในการร บสม คร  
   ผู้สม ครร บการสรรหาและการเลือกสรรัะต้องร บผิดชอบในการตรวัสอบและ
ร บรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบ ติท ่วไป และคุณสมบ ติเฉพาะต าแหน่งตรงตามประกาศร บสม ครัริง และ
ัะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสม คร พร้อมท ้งยื่นหล กฐานในการสม ครให้ถูกต้องครบถ้วน 
   ในกรณีที่มีความผิดพลาดอ นเกิดัากผู้สม ครไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ อ นเป็นผลท าให้
ผู้สม ครไม่มีสิทธิสม ครตามประกาศร บสม ครด งกล่าว หากตรวัสอบพบเมื่อใด ให้ถือว่าการร บสม ครและการได้
เข้าร บการสรรหาและการเลือกสรรคร ้งนี้เป็นโมฆะส าหร บผู้น ้นต ้งแต่ต้น 
 

๔. ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิรับการประเมนิสมรรถนะ และก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการ 
ประเมินสมรรถนะ 

    ๔.๑ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหอย ัะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร บการประเมิน
สมรรถนะ ในวันอังคารที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕  ณ บอร์ดประชาส มพ นธ์ที่ท าการองค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองหอย  อ าเภอพระทองค า  ั งหว ดนครราชสีมา  สอบถามทางโทรศ พท์หมายเลข 0-4475-6๕๓๔ 
และทางเวปไซต์ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหอย http://www.nonghoi.go.th 

    ๔.๒ ก าหนดว น เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ 
          - ก าหนดการประเมินสมรรถนะ ภาคความรู้ความสามารถท ่วไป และภาคความรู้

ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง (ภาค ก)  ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐-
๑๑.๐๐ น.  ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหอย  อ าเภอพระทองค า  ั งหว ดนครราชสีมา  

          - ก าหนดการประเมินสมรรถนะ ภาคความเหมาะสมก บต าแหน่ ง (ภาค ข) สอบ
ส มภาษณ์  ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕  ตั้งแต่เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป  โดยัะใช้วิธีการ
ประเมินบุคคล เพ่ือพิัารณาความเหมาะสมก บต าแหน่งหน้าที่ ัากประว ติส่วนต ว ประว ติการศึกษา ประว ติ
การท างาน และพฤติกรรมที่ปรากฏทางอ่ืนของผู้เข้าสอบ ัากการส มภาษณ์ ท ้งนี้อาัใช้วิธีการอื่นใดเพ่ิมเติมอีก
ก็ได้ เพ่ือพิัารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ความรู้ที่อาัใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบ ติงานในหน้าที่ 
ความสามารถและประสบการณ์ ท่วงทีวาัา อุปนิส ย อารมณ์ ท ศนคติ ัรยิธรรม และคุณธรรม การปร บต วเข้า
ร่วมงานท ้งส งคม และสิ่งแวดล้อมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพอย่างอ่ืน เป็นต้น 

 
๕. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
    ผู้สม ครต้องได้ร บการประเมินสมรรถนะตามหล กเกณฑ์การประเมิน ตามรายละเอียด

เกีย่วก บการร บสม ครแนบท้ายประกาศนี ้(ภาคผนวก ก) 
 
 

 

                                                                                                        /๖. เกณฑ์การต ดสิน... 
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๖. เกณฑ์การตัดสิน 

     ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรัะต้องเป็นผู้ที่ได้ร บคะแนนในการประเมินสมรรถนะรวม 
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐  โดยการด าเนินการั ดั้างัะเป็นไปตามล าด บคะแนนที่สอบได้ 

 
 ๗. การประกาศรายช่ือผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร 

    องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหอย ัะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร  
ในวันจันทร์ที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕  ณ บอร์ดประชาส มพ นธ์ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหอย  
อ าเภอพระทองค า  ั งหว ดนครราชสีมา  สอบถามทางโทรศ พท์หมายเลข 0-4475-6๕๓๔ และทางเวปไซต์ 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหอย http://www.nonghoi.go.th 

 
๘. การขึ้นบัญชีผู้สอบแขง่ขันได้ 

      องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหอย  ัะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรได้โดย
เรียงล าด บที่ัากผู้ได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามล าด บ และถ้าคะแนนรวมเท่าก น ผู้ที่ได้ร บเลขประั าต วสอบ
ก่อนเป็นผู้ที่อยู่ในล าด บที่สูงกว่า และัะขึ้นบ ญชีผู้ผ่านการเลือกสรรได้เป็นเวลาไม่เกิน ๑ ปี น บต ้งแต่ว น
ประกาศผลการค ดเลือก และบ ญชีผู้ผ่านการเลือกสรรได้คร ้งนี้ เป็นอ นยกเลิก ในกรณีอย่างใดอย่างหนึ่ง
ด งต่อไปนี้ 
       ๘.๑ ผู้ผ่านการเลือกสรรได้ขอสละสิทธิร บการั้างเป็นพน กงานั้างในต าแหน่งที่ผ่าน
การเลือกสรรได ้

๘.๒ ผู้ผ่านการเลือกสรรไม่มารายงานต ว เพ่ือร บการั้างเป็นพน กงานั้างภายในว น  
เวลา ที่ก าหนด   
   ๘.๓ ผู้ผ่านการเลือกสรรมีเหตุไม่อาัเข้าปฏิบ ติหน้าที่ราชการได้ตามก าหนดเวลาที่
ั้างในต าแหน่งทีผ่่านการเลือกสรรได ้

๘.๔ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหอย ขอสงวนสิทธิประกาศยกเลิกบ ญชีก่อน 
ก าหนดได้โดยมิต้องแั้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหอย ประกาศให้มีการสรรหา
และเลือกสรรขึน้ใหม ่

 
  ๙. การจัดท าสัญญาจ้าง 
      ผู้ผ่านการเลือกสรรัะต้องท าส ญญาั้างตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหอย 
ก าหนด ด งนี้ 
       ๙.๑ องค์การบริหารส่วนต าหนองหอย ัะท าส ญญาั้างผู้ที่ผ่านการเลือกสรร
ตามล าด บที่สอบได้ ท ้งนี้ ต้องได้ร บความเห็นชอบัากคณะกรรมการพน กงานส่วนต าบลั งหว ดนครราชสีมา 
(ก.อบต.ั.นม.) 
 
 
 
 
                                                                                                                /๙.๒ ในกรณี... 
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๙.๒ ในกรณีที่มีผู้ผ่านการเลือกสรรมากกว่าั านวนอ ตราว่าง และภายหล งมีอ ตราว่าง
ในงานล กษณะเดียวก นหรือคล้ายคลึงก น ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหอย พิัารณาแล้วเห็นว่าสามารถ
ใช้บุคคลที่มีสมรรถนะเรื่องเดียวก นได้ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหอย อาัพิัารณาั ดั้างผู้ที่ผ่านการ
เลือกสรรัากบ ญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรที่ย งไม่หมดอายุ โดยได้ร บความเห็นชอบัากคณะกรรมการ
พน กงานส่วนต าบลั งหว ดนครราชสีมา (ก.อบต.ั.นม.) 
   ๙.๓ ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร และท าส ญญาก บองค์การบริหารส่วนต าบล
หนองหอย โดยก าหนดระยะเวลาการั้างพน กงานั้างตามภารกิั กรณีวุฒิการศึกษาสูงกว่าในประกาศฯ นี้ ัะ
น ามาใช้เพื่อเรียกร้องสิทธิใดๆ เพื่อประโยชน์ของตนเองไม่ได้ 
 
  ๑๐. การจ้าง 
        ผูผ้่านการสรรหาและเลือกสรร องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหอย ัะเรียกมาท า
ส ญญาั้างและั ดั้างพน กงานั้าง โดยประเภทพน กงานั้างตามภารกิั ต้องเป็นผู้มีคุณสมบ ติท ่วไปและมี
คุณสมบ ติส าหร บต าแหน่งครบถ้วน 
       

ัึงประกาศให้ทราบโดยท ่วก น 
 

ประกาศ  ณ  ว นที่  ๒   เดือน พฤศัิกายน   พ.ศ. ๒๕๖๕ 
  
    
 
      (นายสุชาติ  บ ารุงศิลป์) 
                    รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหอย ร กษาราชการแทน 
      นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหอย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ภาคผนวก ก 
รายละเอียดหน้าที่ความรับผิดชอบและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  

แนบท้ายประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 
สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหอย  อ าเภอพระทองค า  จังหวัดนครราชสีมา 

ลงวันที่ ๑  เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๕ 
************************* 

 
ประเภทพนักงานจ้าง 
พนักงานจ้างทัว่ไป  จ านวน ๓ ต าแหน่ง  ๓ อัตรา ดังนี้  
     ๑ ต าแหน่ง คนงาน  ั านวน  ๓  อ ตรา   
  (ก) คุณสมบ ติเฉพาะต าแหน่ง 
       - ไม่ั  าก ดวุฒิการศึกษา 
       - มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบ ติงานในหน้าที่ 
  (ข) หน้าที่ความร บผิดชอบ 
       - มีล กษณะงานเป็นการใช้แรงกายซึ่งไม่ต้องใช้ความรู้หรือท กษะเฉพาะด้านใน 

       การปฏิบ ติงาน 
       - ปฏิบ ติงานทีต่้องใช้แรงงานท ่วไปและปฏิบ ติงานตามที่ผู้บ งค บบ ญชามอบหมาย 

  ๒ ต าแหน่ง พน กงานข บรถยนต์ (รถบรรทุกน้ า)  ั านวน  ๑  อ ตรา 
    ล กษณะงานที่ปฏิบ ติ และหน้าที่ความร บผิดชอบของต าแหน่ง 
  ปฏิบ ติหน้าที่ข บรถยนต์ (รถยนต์บรรทุกน้ าอเนกประสงค์) เพ่ือน าน้ าไปบริการให้ชาวบ้าน  
หรือน าน้ าไปด บเพลิง ดูแลบ ารุงร กษา ท าควาสะอาดรถยนต์ (รถยนต์บรรทุกน้ าอเนกประสงค์) และแก้ไข
ข้อข ดข้องเล็กๆ น้อยๆ ในการใช้รถยนต์ (รถยนต์บรรทุกน้ าอเนกประสงค์) ด งกล่าว และปฏิบ ติงานอ่ืนตามที่
ผู้บ งค บบ ญชามอบหมาย 
   คุณสมบ ติเฉพาะต าแหน่ง 
   1. ไม่ั าก ดวุฒิการศึกษา มีความรู้ความสามารถเหมาะสม และความช านาญงานในหน้าที่ 
  2. ได้ร บใบอนุญาตข บรถยนตต์รงตามที่กฎหมายก าหนด (ใบข บขี่รถยนต์ประเภท 2 ขึ้นไป) 
  3. มีความรู้เรื่องเครื่องยนต์พอสมควรในการแก้ไขข้อข ดข้องเล็กๆ น้อยๆ ได้ 

 

 ระยะเวลาการจ้าง ไม่เกินคราวละ ๑ ปี (ต่อส ญญาั้างปีต่อปี)  
  อัตราค่าตอบแทน เดือนละ ๙,๐๐๐.- บาท (เก้าพันบาทถ้วน) และเงินเพ่ิมการ 

ครองชีพช ่วคราวตามมติคณะร ฐมนตรี 
  อัตราวา่ง  จ านวน ๓ อัตรา 
  สทิธปิระโยชน์  ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครราชสีมา  

เรื่องหลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน 
๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน 



  
          ----------------------------------------------------- 
  


